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Stiftelsen UNI er en allmennyttig stiftelse som 
skal støtte tiltak som verner mennesker og fortids- 
minner. Dette fremgår av stiftelsens vedtekter:

Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å 
fremme allmennyttig virksomhet innen skade- 
og miljøvern, for derved å bidra til en trygg 
utvikling i det norske samfunnet. Stiftelsens 
bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte 
til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og 
enkeltpersoner. 

Midlene til den økonomiske støtten kommer 
fra avkastningen av stiftelsens kapital, som i 
det alt vesentligste er plassert i aksjer og andre 
finansielle aktiva. 

Stiftelsen er registrert i foretaksregisteret i 
Brønnøysund.

Stiftelsen UNI

Styret fra venstre
Oddbjørn Sørmoen - styremedlem
Eli D. Løite - nestleder
Paul J. Manger - styreleder
Rolf Jarle Brøske - styremedlem
Karen Reinholdtsen - styremedlem
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1 Østfold   2,2 %
2/3 Oslo og Akershus   13,1 %
4 Hedmark   7,7 %
5 Oppland   6,8 %
6  Buskerud   3,1 %
7 Vestfold   2,2 %
8 Telemark   3,1 %
9/10 Agderfylkene   9,4 %
11 Rogaland   4,1 %
12 Hordaland   11,3 %
13 Sogn og Fjordane   2,7 %
14 Møre og Romsdal   6,3 %
15/16 Trøndelagfylkene   16,2 %
17 Nordland   6,3 %
18 Troms   4,1 %
19 Finnmark   1,4 %
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Av årets bevilgninger har Stiftelsen UNI gitt 
vesentlig mer til vern av mennesker i forhold til 
året før. Midler til vern av bygg og vern av fartøy 
er imidlertid blitt redusert.

Bevilgninger til naturvern og forskning øker,  
men mest som en følge av at Norsk Folke- 
museum fikk kr. 950.000 til eliminering av gift-
stoffer i museumssamlingene. Stiftelsen ønsker 
seg gjerne flere prosjekter i denne kategorien. 

Styret har som tidligere vært forsiktig med å 
forplikte stiftelsen til engasjement utover 1 år 
av gangen. I vedtakene er denne forutsetnin-
gen presisert. Stiftelsen UNI har likevel støttet 
enkelte prosjekter over flere perioder, men 
sjelden mer enn 3 år.

En fullstendig liste over tiltakene som fikk  
støtte i 2015 finnes på vår hjemmeside  
www.stiftelsen-uni.no.

I løpet av året bevilget Stiftelsen UNI nesten 34 millioner kroner i 
støtte til skade- og miljøvern. Dette er litt mer enn i 2014.
Stiftelsens bevilgninger det siste året har vært som følger:

Stiftelsens bevilgninger

% Fordeling antall  
bevilgninger

Totalt beløp bevilget
(i kr. 1.000)

2015 2014 2015 2014

Vern av menneskeliv 15 9 6.194 3.681

Vern av bygg/innbo 63 70 15.311 17.313

Vern av fartøyer 10 10   4.610   5.910

Naturvern og forskning 1 1 1.420      200

Priser 1 1   1.600   2.100

Sikring generelt 10 9   4.823   4.159 

Sum totalt 100 100 33.958 33.363

JYDE-
GÅRDENS 

SYDFASADE

DE  
MATHIESENSKE 

SAMLINGER 

STINE  
SOFIES  

STIFTELSE STRAND  
KIRKELIGE  

FELLESRÅD

STIFTELSEN  
NORDLANDS- 

MUSEET
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Blant de formålene som fikk støtte i 
2015 ønsker vi å presentere følgende:

Støtte til  
ulike formål 

2015

Det norske samfunn er 
tuftet på kystkulturen

Stiftelsen UNI støtter vern 
av historiske fartøyer
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Empireanlegget på Ulefos er et resultat av 
gylne tider for handelspatrisiatet i siste halvdel 
av 1700-tallet. En liten gruppe blant landets 
fremste familier klarte å svinge seg opp på 
et europeisk nivå. Denne økonomiske eliten 
viste stor interesse for arkitektur og interiør 
ved å reise toneangivende praktbygg. Niels 
Aall bygde sitt prestisjehus og skapte sam-
tidig empirens tidligste, mest markante og 
sjarmerende bygning. Ulefos ble reist som et 
landsted, og sto ferdig i 1807. Senere ble huset 
Aalls faste bolig. At han i sterk grad bidro til å 
bygge grunnmuren for grunnlovsverket og et 
mer selvstendig Norge i 1814, er også en del av 
historien som kan knyttes til hovedgården.

Ulefos Hovedgaard regnes for å være empire-
tidens viktigste arkitektoniske verk i Norge og 
er fredet. Bygget ligger på en høyde nord for 

sluseanlegget nær tettstedet Ulefoss. 
I dag er Ulefos Hovedgaard et museum. I tillegg 
til den herskapelige hovedbygningen omfatter 
museet også et vognmuseum med kjøretøy og 
reiseutstyr fra hovedgården, en restaurert jord-
kjeller, lekestue og drivhus. Hovedbygningen er 
omgitt av en stor park i engelsk stil. 

Telemark Museum, som er driftsansvarlig 
for Ulefos Hovedgaard, har i flere år sett det 
prekære behovet for å restaurere fasaden, 
men har ikke kunnet prioritere dette p.g.a. store 
utfordringer med taklekkasjer.

Hovedgården er bygget av slaggstein fra 
jernverket. Dette utgjør et komplisert underlag 
for puss og overflatebehandling som derfor 
innebærer store håndverksmessige utfordringer.

Ulefoss Hovedgaard

Åsetbygningen

På styremøtet 23. april 2015 i Stiftelsen UNI ble det bevilget  
kr. 700.000 til restaurering av fasader ved Ulefos Hovedgaard
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Fullriggeren Sørlandet
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Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet ble etablert i 
1981 med offentlig status fra 1983. SS Sørlandet 
er en norskbygd fullrigger som ble bygget som 
skoleskip ved Høivolds Mekaniske Verksted i 
Kristiansand i 1927. Med skoleskip menes et skip 
som blir brukt til opplæring av sjøfolk. Skipet ble 
bygget i stål, og ble dermed det første norskbygde  
skoleskipet i dette materialet. SS Sørlandet er 
verdens eldste fullrigger som fortsatt er i bruk. 
Skipet ble opprinnelig drevet av Sørlandets 
Seilende Skoleskibs Institusjon, og bygging av 
skipet ble hovedsakelig finansiert av en dona-
sjon på 25 000 pund sterling fra skipsreder Oluf 
Andreas Tollefsen. 

SS Sørlandet har hatt mange bruksområder opp 
gjennom tidene. Skipet hadde sin jomfrutur til Oslo, 
og skipets første utenlandstur gikk til London. 
Det startet som sagt som skoleskip under ledelse 
av Sørlandets Seilende Skoleskibs Institusjon, 
men under andre verdenskrig ble det brukt som 
kullager og fangeskip. Et flyangrep under krigen 
førte til at skipet sank. Da det ble hevet igjen, ble 
det overtatt av tyske soldater som brukte det som 
losjiskip for sine ubåtmannskaper.

Skipet var kraftig skadet på slutten av krigen, 
men kom seg på sjøen igjen i 1948 takket være 
en omfattende restaurering. Frem til 1974, da 
skipet ble kjøpt opp av skipsrederen Helmer 
Staubo, fungerte SS Sørlandet igjen som skole- 
skip. I 1977 ble skipet igjen solgt, denne gangen 
til rederiet Skjelbred, som ga det til Kristiansand 
by. Fire år senere ble den nåværende eieren 
«Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet» dannet, og 
skipet har fungert som skoleskip siden.

Siden skipet ble bygget har det gjort reiser til store 
deler av verden, som for eksempel Bermuda, 
Boston, New York, Kapp Verde, Marokko, Colom-
bia, Costa Rica, Cuba, Beliz og en rekke havner i 
Europa. Skipet ble dessuten brukt i markeringen 
av 100-årsjubileet for unionsoppløsningen i 2005.

SS Sørlandet ble opprinnelig bygget kun som 
seilskip, uten motor eller propeller, men dette 
ble installert i 1958. Motoren er ikke på mer enn 
560 hestekrefter og maksimal hastighet ved 
bruk av motor er derfor kun omkring 9 knop. 
Ved bruk av seil er skipet likevel en del raskere 
og kan komme opp i en hastighet på 14 knop. 
Selve skipet er 64,2 meter langt dersom man 
inkluderer lengden på baugspydet. Bredden er 
8,9 meter. Den høyeste masten er på 34,2 meter 
og skipets tonnansje er på 499 bruttotonn.  
Desplasement, det vil si vekten av vannet 
skipet fortrenger, er på 891 tonn. Arealet på 
dekket er omtrent 250 kvadratmeter. Skipet har 
tre master og 27 seil som tilsammen utgjør et 
areal på 1236 kvadratmeter.

SS Sørlandet har deltatt i en rekke internasjonale 
regattaer med gode resultater. I Tall Ships Races, 
senest i 2010, vant hun en regattaetappe. 

Sørlandet er i dag verdens eldste operative 
fullrigger. Skipstypen ansees som den mest 
prestisjefylte av alle store seilskipstyper. I dag 
finnes kun fire originalbygde fullriggere i aktiv 
tjeneste på verdensbasis. At man har hatt et 
konservativt bevaringsregime er årsaken til at 
skipet i dag fremstår som mest opprinnelig.

Stiftelsen har som mål å eie, drive og bevare full-
riggeren Sørlandet for kommende generasjoner. 
Selv om skipet stort sett har vært under konti-
nuerlig drift siden 1927 er grunnholdningen å ha 
respekt for havet og de utfordringer som følger 
derav. Det strebes derfor etter å holde høyest 
mulig kvalitetsstandard i det daglige arbeidet.

I 2015 har stiftelsen lagt vekt på å gjennomføre 
en omfattende restaurering. Løpende vedlike-
hold er avgjørende for å ha et sikkert skip og 
opprettholde vernestandard.

Fullriggeren Sørlandet

På styremøtet 25. august 2015 i Stiftelsen UNI ble det bevilget  
kr. 1.500.000 til restaureringsprosjekter for Fullriggeren Sørlandet
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I 300 år har Linderud Gård vært i samme  
families eie. I dette perspektivet blir de siste 
decennier som stiftelse en kort periode i 
gårdens liv. Likevel er det i denne perioden at 
Linderud Gård har gjennomgått en omfattende 
restaurering og deretter blitt vernet som et 
kulturminne av nasjonal betydning.

Grunnen er blitt lagt for bevaring inn i kommende 
århundrer, og dette er først og fremst godseier 
Jørgen A. Mathiesens fortjeneste, selv om det 
må nevnes at han møtte stor forståelse for og 
praktisk støtte til sine planer blant gårdens seks 
arvinger etter statsråd Chr. P. Mathiesen.

Linderud Gård var en storgård med flere hus-
mannsplasser. Gjennom ca. 300 år av Norges 
historie spilte gårdens eiere en betydelig politisk  
og økonomisk rolle. Spesielt var Chr. Pierre Mathisen  
aktiv som landbruksminister i årende 1903-04. 
Han var visjonær og hadde mange ideer om 
moderne landbruk som han utviklet i sin tid 
som minister.

Linderud Gård kan i historisk sammenheng 
spores tilbake til 1100-tallet, da den var kirke-
gods og krongods. Gården gikk over til private 
hender med Mogens Lauritsøn, som overtok 
gården i 1679 for 300 riksdaler. Gårdens siste 
eneeier var statsråd Christian Pierre Mathiesen 
(1870-1953). Ved hans død hadde Linderud Gård  
vært i familiens eie i 300 år.

Gatenavn som f.eks «Erich Mogenssøns vei», 
«Statsråd Mathiesens vei» - har tilknytning til 
tidligere eiere av gården. Gården eies i dag av 
en privat stiftelse og er fredet.

Linderud Gård er en perle i Groruddalen. Her 
kan man gå tur i en 200 meter lang allé av 
lindetrær fra 1750-årene, eller spasere i en ekte 
barokkhage. Linderud Gård er åpen for publi-
kum i store deler av året og arrangerer en rekke 
utstillinger og konserter. 

Lunderud gård - Foto: Helge Høifødt

Linderud Gård

På styremøtet 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI ble det bevilget  
kr. 500.000 til vanntåkeanlegg ved Linderud Gård
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Åsetbygningen ble oppført i 1795. Åset er en 
av de eldste gårdene i Åmot, og bygningen ble 
gjenreist på Glomdalsmuseet i 1927. 

Den var en tidlig utgave av en toetasjes bygning,  
trolig den første i Åmot. Bygningene ble oppført  
i to hele høyder med eget kjøkken og loft. Med  
denne størrelsen og inndelingen i så mange 
rom, var huset svært moderne for sin tid. Der-
med utgjør den også en kontrast til de mindre 
tømmerstuene på Glomdalsmuseet, som delvis  
representerer en eldre og mer tradisjonell bygge- 
skikk, og delvis lavere sosiale lag enn hva stor-
gården Åset gjør.

Det var Ola Åset som fikk bygningen oppført. 
Han var tømmermåler av yrke. I denne byg-
ningen hadde han landhandleri (bygdas første 
«kiosk») og poståpneri. Han var også skipsreder,  
som deleier av flere skip. Dette i tillegg til å være  
gårdbruker og skogeier. Ola Åset engasjerte 
seg også i politikken, attpåtil på riksnivå, som 
medlem av lagtinget. Han gjorde seg bemerket 
ved å sette seg opp mot embetsmenn i sent-
rale pengespørsmål. Den politiske karrieren på 
Stortinget ble imidlertid kortvarig. 

Rommet i andre etasje er kalt «kongerommet» 
på grunn av at Karl Johan overnattet her på sin 
kroningsferd gjennom Østerdalen opp til Trond-
heim i 1818. Karl Johan kom til Åset sammen 
med statsminister Anker, fire andre norske 
statsråder og den svenske stats- og utenriks-
ministeren. Det var bare Karl Johan, kronprinsen 
og lakeier som overnattet. Det kongelige følget 

overnattet også på Åset på tilbaketuren. Ifølge 
bygdeboka, var Ola Åset nærmest som en venn 
å regne for kongen. 

Et våtere klima gjør at vedlikeholdssituasjonen 
for bygningen er blitt mer krevende. Risikoen 
for nye skader øker, og rutiner for ettersyn og 
supplering av sprukken takstein er ikke lenger 
tilstrekkelig.

Huset har stadig nye taklekkasjer fordi snø-
tyngden gjør at det sprekker takstein hvert år. 
Et bratt tak og aldersforvitring gjør også at stein 
kan falle av. Uten tett undertak under steinen, 
oppstår det lett fuktproblemer også lenger ned 
i bygningen, og bygningen trenger en omtekking  
med undertak. 

Taklekkasjene utgjør en risiko både for selve 
bygningen, samt for møbler og dekormaling. En 
del møbler, som har tilhørt huset i dets levetid 
på museet, er blitt flyttet ut, og huset er derfor 
ikke fullt møblert.

Mange forhold gjør at det er svært viktig for 
museet, men også spesielt komplisert, å sette 
bygningen i en slik stand at verdiene får en 
tilstrekkelig og langvarig sikring. Bygningen 
er stor med store spenn i alle konstruksjoner. 
Bygningsdetaljene må derfor behandles med 
forsiktighet for at verdiene ikke skal gå tapt. Høy  
grad av autentisitet og svært høy kulturhistorisk 
verdi tilsier at alt arbeid må gjøres med mål om 
å bevare mest mulig av originalt materiale og 
utføring.

Anno museum

På styremøtet 23. april 2015 i Stiftelsen UNI ble det bevilget kr. 500.000 
til istandsetting av Åsetbygningen ved Glomdalsmuseet
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Et samarbeid med  
Stiftelsen UNI i flere år

Vern  
gjennom 

bruk

God brannsikring skaper 
trygghet

Stiftelsen UNI støtter tiltak 
som verner historiske 
bygninger
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Det er hele tiden blitt hevdet at aktiv bruk er en 
viktig premiss for en levende og mangfoldig  
kulturarv. På denne måten bidrar man til verdi- 
skaping.

Norsk Kulturarv er en interesseorganisasjon 
med formål å sikre kulturaven for kommende 
generasjoner gjennom bærekraftig bruk langs 
kysten, i innlandet og i bystrøk. Viktige stikkord 
er; holdningsskapende virksomhet, informasjon 
og formidling av  verdier som inspirasjon, samt 
kunnskap og identitet.

«Ta et tak»- aksjonen i 2014/15 er den tiende i 
rekken. Fra oppstarten har aksjonen vært med 
på å berge mer enn 3.000 bevaringsverdige  
og forfallstruede bygninger. I de siste fem  
aksjonene har Stiftelsen UNI vært viktigste 
samarbeidspartner.

«Ta et tak» startet i 1998 som en folkebevegelse  
med hammer, spiker og bølgeblikkplater. Be- 
skjedne summer ble fordelt til bygninger truet 
av nedråtning p.g.a. utette tak. «En midlertidig 
takreparasjon kjøper flere tiår».

6.000 bygninger går til grunne hvert år i Norge. 
Med det forsvinner også et tverrsnitt av histo-
rien, bit for bit. Dårlige og utette tak er hovedut-
fordringen, med ødelagte grunnmurer som en 
god nummer to.

For bygdene har dette hatt betydning. Mange 
små hus som ikke lenger har økonomisk betyd-
ning for eierne, har blitt tatt vare på i stedet for 
å forsvinne.

Det ble kalkulert med at hver krone fra «Ta et 
tak» genererte seks til ti kroner i form av dug-
nadsarbeid og utløsing av andre midler.

Norsk Kulturarv
Helt siden Norsk Kulturav ble opprettet i 1993 har visjonen vært 
«Vern gjennom bruk». De tre velvalgte ordene ble nedskrevet av 
grunnleggeren Christian Sulheim 

Grensen i Bjørkebekk

Oliv L Bakkeplass
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Foto: Nina Sæther

Hvert år, i forbindelse med siste styremøte i desember, deles det ut skadevernpriser. 
Stiftelsen UNI har som ledd i sitt arbeid for å forebygge skader, innstiftet tre ulike priser: 
Skadevernprisen, Miljøvernprisen og Erkjentlighetsprisen: 

Disse prisene kan tildeles: 
• Personer, organisasjoner og institusjoner som har gjort en fremragende innsats for å 

forebygge personskader eller tingskader i Norge. 
• Personer, organisasjoner og institusjoner som har gjort en fremragende innsats for å 

forebygge skader på natur og miljø i Norge. 
• Personer, organisasjoner og institusjoner som har gjort seg bemerket i forbindelse med 

prosjekt knyttet til Stiftelsen UNIs formålsparagraf. 

Skadevernprisene
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Jødisk Museum i Oslo ligger i en tidligere syna-
goge i Calmeyers gate, midt i Hausmanns- 
kvartalene hvor mange jøder bosatte seg da 
de kom til Norge rundt forrige århundreskifte. 
Museet skal samle, bevare, forske og formidle 
kunnskap om jødisk innvandring og integrering i 
det norske samfunnet. Museets samling er grunn- 
muren i institusjonens kunnskapsformidling.

Jødisk Museum i Oslo er et åpent og levende 
museum; et kultursenter som er synlig i norsk 
kulturliv og politikk. Virkemidlene som benyttes 
er publikasjoner, foredrag, konserter, utstillinger  
og annen kulturvirksomhet der temaene er 
jødisk kultur, tradisjon, historie og jødedom.
Fra januar 2005 har Jødisk Museum holdt til i den 
gamle synagogen. Det har vært en viktig mål-
setning for museet å bevare sporene som var så 
sentrale i jødisk liv i førkrigstidens Oslo.

For noen år siden startet restaureringsarbeidet 
av den forfalte bygningen og med hjelp fra bl.a. 
Norsk institutt for kulturminneforskning, ble 
det under flere lag med maling funnet vakre 
dekorasjoner fra da synagogen var aktiv. I denne 
forbindelse ble det også lagt ned mye arbeid i å 
oppspore deler av det originale inventaret; bl.a. 

deler av torahskapet, benkevanger, lysekroner 
og elektriske lysestaker. Også religiøse skrifter 
som rabbineren og kantoren benyttet er gjen-
funnet.

Jødisk Museum i Oslo har også et variert peda-
gogisk tilbud rettet mot skoler og universitet, og 
dekker jødisk religion og norsk-jødisk historie. 
Også i Norge har museet fulgt den tradisjonen 
som ble igangsatt av den tyske kunstneren 
Gunter Demnig: En minneplate i messing støpes 
ned i fortauet på steder der jøder eller andre 
ofre for nazismen bodde fram til de ble depor-
tert og drept under krigen. Snublesteinene gir 
opphav til undring, der forbipasserende som 
oppdager steinene blir bevisst på at Holocaust 
også fant sted akkurat der de befinner seg, i 
deres eget nabolag. Siden starten har prosjektet 
blitt overført til mange land, og til nå er det lagt 
ned 346 snublesteiner her til lands.

Jødisk Museum gjør et fantastisk arbeid med å 
sikre at det norske folk aldri glemmer sin fortid. 
En viktig bevisstgjøring, som fortsatt er høyst 
aktuell, i bevaring av de verdiene det norske 
samfunnet er tuftet på.

Erkjentlighetsprisen 2015

Erkjentlighetsprisen for 2015 ble tildelt Jødisk Museum i Oslo med  
kr. 300.000. Tildelingen ble begrunnet med følgende:

Fra venstre: Sissel Levin, direktør i Jødisk Museum blir overrakt Erkjentlighetsprisen av 
Eli D. Løite, styremedlem i Stiftelsen UNI
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I løpet av de siste 15 årene har Stiftelsen UNI 
støttet mange av Fortidsminneforeningens pro-
sjekter økonomisk. Over årene har stiftelsen gitt 
økonomisk støtte til 32 prosjekter med tilsam-
men mer enn 7,5 mill. kroner.

Dette viser at Stiftelsen UNI regner Fortidsminne- 
foreningen som en av sine aller beste langsiktige  
samarbeidspartnere. På denne bakgrunnen 
har styret i Stiftelsen UNI i 2015 funnet å tildele 
Fortidsminneforeningen vår fremste pris.

Foreningen til Norske Fortidsmindesmerkers 
Bevaring ble stiftet i 1844 av norske kunstnere, 
som på studieturer i bygder og dalfører hadde 
«oppdaget» den norske kulturarven. Med en 
historie som går tilbake til 1844, blir Fortids-
minneforeningen derfor en av landets eldste 
frivillige organisasjoner, og faktisk verdens 
eldste landsdekkende frivillige organisasjon 
som fortsatt er i drift.

Fortidsminneforeningen arbeider for å beskytte 
og verne bygninger, fartøyer, veier, broer og 
andre former for kulturminner og kulturmiljøer. 
Noen bygninger og anlegg betyr mer enn 
andre, og det er bygningene som i spesielt stor 
grad har gitt vår kultur dens særpreg. Dette 
kalles vår nasjonale kulturarv. Det er middel- 
alderens stavkirker, steinkirker og loft, men 
også 1800-tallets fjellgårder, sjøhus og fyr. Slike 
bygninger, som ligger vakkert og trygt forankret 
til i landskapet, visualiserer Norges egenart.

Mange av disse bygningene er bevart takket 
være Fortidsminneforeningens innsats. I dag har 
vi et godt utbygget offentlig kulturvern. Likevel 
opplever vi stadig at gamle hus, veier, broer og 
vakre kulturmiljøer må vike for nye anlegg.

Fortidsminneforeningens styrke er medlem-
menes genuine interesse for, og kjærlighet til, 

gamle hus og bygnings- og kulturmiljøer.
Som eiendomsbesitter har foreningen opp- 
arbeidet erfaring og ekspertise med restaure-
ring, vedlikehold og drift. Fortidsminneforeningen  
er basert på personlig medlemskap, men også 
kommuner, institusjoner, foreninger og andre 
former for sammenslutninger er velkomne som 
medlemmer.

Rundt om i fylkene har Fortidsminneforeningen 
21 lokalavdelinger med ca. 7000 medlemmer. 
H.M. Dronning Sonja er Fortidsminneforenin-
gens høye beskytter. Kongehusets engasjement 
har gått i arv. Allerede kong Oscar I (1844-59) 
viste foreningen denne æren.

Det er verdt å merke seg at Fortidsminne- 
foreningen hadde det formelle ansvaret for sam- 
tidens kulturminnevern. Foreningen hadde en 
sterk stilling og fikk presset fram opprettelsen 
av Riksantikvarembetet i 1912.  

Allerede et par år etter stiftelsen begynte 
foreningen å erverve eiendommer ved kjøp eller 
som gaver. Hensikten var, og er, å redde dem fra 
forfall eller riving. Slik har det seg at foreningen 
står som eier og forvalter av et førtitalls kultur-
minner rundt om i Norge, bl.a. åtte stavkirker, 
fire steinkirker og fire klosterruiner fra middelal-
deren. Flertallet av eiendommene er fredet og 
forvaltes av den avdelingen som har ansvaret for 
det området de ligger i. Svært mange av disse 
kulturminnene holdes åpne for publikum i som-
merhalvåret.

Historisk har Fortidsminneforeningen vært sterkt 
knyttet til Riksantikvaren. Tilknytningen har 
gått over fra avhengighet til et godt samarbeid, 
både med direktoratet og med Miljøvernde-
partementet. Ingen hindrer foreningen i å stå 
fram og kritisere den offentlige vernepolitikken, 
dersom det er nødvendig.

Skadevernprisen 2015

Skadevernprisen for 2015 ble tildelt Fortidsminneforeningen med  
kr. 1.000.000. Tildelingen ble begrunnet med følgende:
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Det offentlige og frivillige kulturminnevernet har 
samme mål, men forskjellige roller. Fortidsmin-
neforeningens frie stilling tillater bruk av ukon-
vensjonelle framgangsmåter i kulturminne- 
vernets tjeneste. 

Styret i Stiftelsen UNI mener Fortidsminne- 
foreningen sikrer den norske kulturarven på  
en fremragende måte.

Velkommen inn i  
skattkammeret

Opplev 100 års historie gjennom  
foreningens gjenstander. I 2014 
fylte Fortidsminneforeningen  

170 år, og i den forbindelse ønsket  
vi at flere skulle få glede av 

gjenstandssamlingen.
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Fra venstre: Generalsekretær Ola Fjeldheim og styreleder Leif Kahrs Jæger fra Fortidsminneforeningen.
Til høyre Styreleder i Stiftelsen UNI, Paul J. Manger. 
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Miljøvernprisen for 2015 gis til Det norske 
hageselskap for kampanjen «Summende 
hager».

Både på verdensbasis og i Norge har vi de siste 
årene sett en markant nedgang i artsrikdom 
og tetthet av insekter som pollinerer i Norge. 
Pollinering er det som skjer når bier, humler og 
andre insekter overfører pollenkorn mellom 
blomster for at de skal bli befruktet og danne frø.

Nedgangen i Norge har gått fort. Tap av naturlig 
tilholdssted, klimaforandringer, bruk av plante- 
vernmidler, etablering av fremmede arter og 
andre miljøendringer, truer artsrikdommen av 
både pollinerende insekter og plantene de 
henter føde fra. Situasjonen er alvorlig fordi 
pollinerende insekter er livsviktige for oss. 
Omtrent 70 % av alle planter vi bruker direkte 
som menneskeføde blir pollinert av insekter. I 
Kina er det enkelte steder så lite pollinerende 
insekter igjen at man må befrukte epletrærne 
manuelt. Man ser den samme tendensen over 
hele verden.

I 2013 lanserte Det norske hageselskap kam- 
panjen «Summende hager» med støtte fra Miljø- 
direktoratet.

Formålet er å bevisstgjøre befolkningen i for-
hold til bruk av plantevernmidler, planting av 
humlevennlige planter og nødvendigheten av 
å etablere og skjøtte naturlig blomstereng der 
pollinerende insekter kan leve og hente mat, og 
også hvordan man bygger bosteder og hjelper 
dem i gang om våren.

Kampanjen har i hovedsak vært drevet i sosiale 
medier, samt ved hjelp av nettsiden summen-
dehager.no. Her gis det tips og råd om hvor-
dan man kan tilrettelegge for de pollinerende 
insektene, og hjelpe bestanden til overlevelse. 
Man ser allerede at kampanjen har effekt. Deler 
av parkene i Oslo blir ikke slått om sommeren, 
og det etableres insektbruer med blomstrende 
planter i byene. 

Det norske Hageselskapets kampanje for den 
«Summende hagen» er et fremragende eksempel  
på miljøvern i det norske samfunnet.

Miljøvernprisen 2015

Miljøvernprisen for 2015 ble tildelt Det norske hageselskap med  
kr. 300.000. Tildelingen ble begrunnet med følgende:

Fra venstre: Tron Hirsti i Det Norske Hageselskapet blir tildelt Miljø-

vernprisen av Karen Reinholdtsen, styremedlem i Stiftelsen UNI
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Samfunnsansvar handler i hovedsak 
om å ta sosiale og miljømessige hensyn 
utover det som er pålagt ved lov

En klar  
hovedmål-

setning

Et trygt samfunn

Stiftelsen UNI støtter 
organisasjoner
med samfunnsansvar
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En ansvarlig samfunnsaktivitet materialiserer seg  
i alle deler av stiftelsens virksomhet. Stiftelsen  
UNI har egne retningslinjer for å sikre dette. 
Samfunnsansvar innebærer det stiftelsen gjør 
på frivillig basis utover eksisterende lover og 
regler.

Stiftelsen UNI forplikter seg til å utøve sin for-
retningsvirksomhet på en etisk, bærekraftig og 
forsvarlig måte. Stiftelsen UNI opparbeider seg 
midler til drift gjennom sin kapitalforvaltning. I 
styrets «Rammer og retningslinjer» vektlegges 
begrensninger for kapitalforvaltningen. Det 
skal ikke foretas investeringer i selskaper som 
over tid, og i alvorlig grad, bryter anerkjente 
internasjonale prinsipper i sin virksomhet slik 
det bl.a. er definert i konvensjoner Norge har 
akseptert (f.eks. FNs Globale Compact). Styret 
legger også vekt på at Stiftelsen UNIs internas-
jonale samfunnsansvar er en integrert del av 
stiftelsens virksomhet og strategier.

Stiftelsen UNI utøver sin virksomhet i henhold til  
god virksomhetsstyring. Stiftelsen UNI utøver sin  
rolle gjennom plassering og utdeling av stiftelsens  
kapital. Såvel årsregnskapet som tildelinger er 
tilgjengelig på stiftelsens hjemmesider.

Stiftelsen UNI utøver sin virksomhet på en 
bærekraftig måte som minimaliserer negativ 
påvirkning av natur og miljø. I forbindelse med 
de tildelingene som ytes av styret i Stiftelsen 
UNI legges det stor vekt på miljøbevisste hold-

ninger. Dette er en viktig faktor i forbindelse 
med de tildelingene som gis. Stiftelsen UNI 
støtter spesielt organisasjoner med et definert 
miljømessig samfunnsansvar. 

Stiftelsen UNI følger forretningsetiske retnings-
linjer. Retningslinjene omfatter forhold som 
taushetsplikt, mulige interessekonflikter og 
spørsmål knyttet til mottak av gaver og tjenester.  
Administrasjonen og stiftelsens tillitsvalgte har 
taushetsplikt. Stiftelsen UNI har fastsatt krav til 
informasjons- og IKT-sikkerhet for sin virksom-
het. Informasjonssystemer og data er sikret mot 
uautorisert tilgang. 

Alle med tillitsverv i Stiftelsen UNI utfører sine 
oppgaver med høy integritet og utviser respekt  
for andre mennesker, myndigheter og forretnings- 
forbindelser, også i forbindelse med sikkerhet, 
helse og miljø. I stiftelsens forretningsetiske 
retningslinjer inngår krav til etisk adferd for alle. 

Stiftelsen UNI diskriminerer ikke på grunnlag 
av kjønn, religion, nasjonal eller etnisk tilhørig-
het, samfunnsgruppe eller politisk oppfatning. 
Stiftelsen UNI legger vekt på likestilling mellom 
kjønnene ved valg av styre og tilstøtende 
organer.

Stiftelsen UNI forventer at stiftelsens samarbeids- 
partnere og leverandører utviser samme etiske 
standard som den stiftelsen setter til egen 
forretningsdrift. 

Samfunnsansvar

Stiftelsen UNIs hovedmålsetning er formulert med en klar målsetning  
om å utøve samfunnsansvar

Brannbøtter på Berg Museum i Kragerø
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Tabellen viser at i 2015 har stiftelsen hatt under-
skudd i rentebærende instrumenter og norske 
aksjer. Stiftelsen har også hatt underskudd 
i utenlandske aksjer. Målt i norske kroner er 
resultatet imidlertid positivt. I alternative  
investeringer har stiftelsen hatt overskudd.  
 

Alternative investeringer relaterer seg i hoved- 
sak til posisjoner i long/short fond, unoterte 
aksjer og private equity.

Stiftelsens formålskapital pr. 31.12.2015 utgjorde 
1.344 millioner kroner mot 1.306 millioner kroner 
i 2014.

2015 ble et blandet år for det norske aksje- 
markedet. Til tross for oljeprisfallet hadde aksje-
markedet samlet en positiv utvikling. Oslo Børs, 
representert ved benchmarkindeksen, fonds- 
indeksen og OBX-indeksen, steg henholdsvis  
5,9 %, 6,7 % og 2,9 % gjennom året.

De globale aksjemarkedene, representert ved 
MSCI World, falt med 0,9 %, men som følge av 
en sterkere USD ble oppgangen på 17,5 % målt 
i norske kroner gjennom året. Utviklingen i de 
toneangivende aksjemarkedene var som følger: I 
USA falt Dow Jones-Indeksen 2,2 %. I Europa falt 
FTSE-100 Indeksen (England) 4,9 %,  
DAX-Indeksen (Tyskland) steg 9,6 % og CAC 
40-Indeksen (Frankrike) steg 8,5 %. I Japan steg 
Nikkei 225-Indeksen 9,1 %.

Samlet gjennom året har kredittpremiene på 
senior obligasjonslån utstedt av norske banker 
trukket ut med omkring 70-90 rentepunkter på 

1 – 5 års løpetider. Dette har resultert i en svak 
utvikling for rentefondene.

Norges Bank reduserte signalrenten fra 1,25 % til 
0,75 %. Pengemarkedsrentene var også fallende, 
der 3-måneders Nibor falt fra 1,48 % til 1,13 % og 
6-måneders Nibor falt fra 1,39 % til 1,14 %. 9-års 
statsobligasjonsrente (NST476) falt fra 1,54 % til 
1,37 %.

Stiftelsens investeringsstrategi er basert på en 
langsiktig tidshorisont. Resultatet av forvalt- 
ningen vil derfor variere med konjunkturene i 
norsk- og internasjonal økonomi. Som en konse- 
kvens av en svekket kronekurs har den positive 
utviklingen i de internasjonale aksjemarkedene 
gjennom 2015 vært avgjørende for årets resultat.

Stiftelsens overskudd fra finansaktiviteter kan 
dekomponeres til følgende aktivaklasser:

Stiftelsens avkastning

Gjennom 2015 har det vært et videre fall i oljeprisen. Prisen på 
nordsjøolje har falt fra 58 til 38 dollar pr. fat gjennom året. Fallet 
siden første halvår 2014, da prisen i gjennomsnitt var 110 dollar pr. 
fat, er ved utgangen av året nærmere  65 %

Avkastning  
(mill.kr)

Avkastning  
i %

Rentebærende aktiva    - 3,6       - 1,5

Norske aksjer     - 9,1      - 4,4

Utenlandske aksjer     76,6       13,8

Alternative investeringer      20,2       11,6

SUM     84,1        6,1
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Realavkastning 
Overskuddet fra årets investeringsaktiviteter var 
på 84,1 millioner kroner. I forhold til stiftelsens 
formålskapital pr. 01.01. gir dette en avkastning 
på 6,6 % (2014: 13,5 %) Justert for inflasjon (2,3 %)  
gir dette en realavkastning på 4,3 % for 2015 
(2013: 11,4 %).

Fremtidsutsikter 
Fremover vurderer styret at den forventede 
langsiktige realavkastning til 3 %. Stiftelsens 
prognose om budsjettert avkastning for året er 
imidlertid beregnet ut fra forutsetningen om at 
2016 blir et svakere år enn normalt.

Utdeling til vedtektsfestede formål er med 
utgangspunkt i styrets budsjett beregnet til 2,5 %  
av stiftelsens formålskapital ved inngangen av året.  
Utdelingene er budsjettert til ca. 35 millioner kroner.

Finansiell risiko
Stiftelsen UNIs finansielle risiko er omtalt under 
note 8 til regnskapet.

Redegjørelse for årsregnskapet 
Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en 
korrekt beskrivelse av stiftelsens stilling ved 
årsskiftet. Det knytter seg ingen vesentlige 
usikkerheter til årsregnskapet, og det er heller 
ingen ekstraordinære forhold som har påvirket 
regnskapet. Det er ikke inntruffet vesentlige 
hendelser etter balansedagen. Styret bekrefter 
at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Stiftelsen UNI – egen internettside 
På hjemmesiden: www.stiftelsen-uni.no blir 
stiftelsens bevilgninger fortløpende oppdatert. 

Her finnes informasjon om stiftelsens historikk, 
formål og vedtekter, og hvordan man kan søke 
støtte fra stiftelsen.

Miljø 
Stiftelsens virksomhet forurenser ikke det ytre 
miljøet. Stiftelsen har ingen ansatte og denne  
beretningen vil således ikke omfatte arbeids- 
miljøet.

Likestilling 
Stiftelsen UNI tilstreber lik fordeling mellom 
kjønnene.

Styret  
På årsmøtet i juni sto tre styreverv på valg, Hanne 
K. Winther, Eli D. Løite og Glenn Veiby. Hanne K. 
Winther gikk ut av styret som følge av tidsbe-
grensing. Stiftelsen UNI takker henne for godt 
samarbeid gjennom mange år. Eli D. Løite ble 
gjenvalgt og Karen Reinholdtsen og Oddbjørn 
Sørmoen ble valgt til nye styremedlemmer.

Årets overskudd 
Styret foreslår at årets overskudd overføres som 
følger:

 Til annen formålskapital: 37,0 millioner kroner

Takk 
Det gode samarbeidet med Riksantikvaren og 
Norsk Kulturråd fortsatte i 2015. Stiftelsen vil 
uttrykke sin takk til ledelsen og ansatte i disse 
institusjonene for verdifulle råd.

Oslo,  13. april 2016

Paul J. Manger Eli D. Løite Rolf Jarle Brøske  Oddbjørn Sørmoen 
Styreleder Nestleder Styremedlem  Styremedlem

Karen Reinholdtsen Odd Ekholt 
Styremedlem Forretningsfører



Foto: Fortdsminneforeningen



Vøienvolden Gård
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Bidragene skal i første rekke være  
økonomisk støtte til prosjekter og  
påskjønnelse til institusjoner og  
enkeltpersoner

Stiftelsens 
bidrag

Det norske samfunn er
tuftet på kystkulturen

Stiftelsen UNI støtter vern
av historiske fartøyer
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Aktivitetsregnskap 1. januar - 31. desember

(beløp i mill. kr) Noter 2015 2014

Anskaffelse av midler

Finans- og investeringsaktiviteter

Mottatt aksjeutbytte 11,4 18,6 

Realisert gevinst ved salg av verdipapirer 50,8 157,1 

Realisert tap ved salg verdipapirer 45,5 37,7 

Renteinntekter 20,8 21,6 

Verdiendring investeringer 1 46,5 (1,2)

Sum anskaffelse av midler 84,1 158,4
  

Forbrukte midler

Kostnader til anskaffelse av midler

Forvaltningskostnad investeringsaktiviteter 1,2 6,4 5,3

Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet

Bevilget til vedtektsfestede formål 9 33,7 33,4

Kostnader for aktiviteter som oppfyller formålet

Honorar administrasjon 2 4,8 4,7 

Honorar til styret og valgkomiteen 2 0,8 0,8 

Andre kostnader 2 1,2 1,1 

Sum kostnader for aktiviteter som oppfyller formålet 6,9 6,6

Sum forbrukte midler 47,0 45,2

Periodens aktivitetsresultat 37,0 113,2

Til / (fra) Annen formålskapital 37,0 113,2

Regnskap
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(beløp i mill. kr) Noter 2015 2014

Omløpsmidler (mill. kr) (mill. kr)
Fordringer
Diverse fordringer 0,0 16,0 
Sum fordringer 0,0 16,0 

Investeringer
Aksjefond 4 268,5 253,5 
Obligasjonsfond 5 141,1 11,4 
Aksjer og andeler 6,10 601,9 620,1 
Obligasjoner 7 357,9 305,5 
Sum investeringer 1 369,4 1 190,5 

Kontanter og bankbeholdning 56,6 174,1 

Sum eiendeler 1 425,9 1 380,6 

Balanse pr. 31 desember 2015 
- Eiendeler
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(beløp i mill. kr) 2015 2014

Formålskapital

Grunnkapital 100,0 100,0 
Annen formålskapital 1 243,5 1 206,4 
Sum formålskapital 1 343,5 1 306,4 

Gjeld

Kortsiktig gjeld   
Diverse kortsiktig gjeld 0,2 0,0
Vedtatte, ikke utbetalte bidrag 82,2 74,1 
Sum kortsiktig gjeld 82,4 74,1 

Sum gjeld 82,4 74,1

Sum formålskapital og gjeld 1 425,9 1 380,6 

Balanse pr. 31 desember 2015 
- Formålskapital og gjeld

Oslo,  13. april 2016

Paul J. Manger Eli D. Løite Rolf Jarle Brøske  Oddbjørn Sørmoen 
Styreleder Nestleder Styremedlem  Styremedlem

Karen Reinholdtsen Odd Ekholt 
Styremedlem Forretningsfører
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(beløp i mill. kr) 2015 2014

Periodens aktivitetsresultat 37,0 113,2 

Netto realisert tap (gevinst) ved salg av verdipapirer (5,4) (119,4)
Urealisert verdiendring (46,5) 1,2 
Bevilget til vedtektsfestede formål 33,7 33,4 
Endring i tidsavgrensninger 57,4 (16,0)
Tilført fra driften 76,3 12,2 

Salg aksjer/andeler/finansielle instrumenter 219,1 517,1 

Kjøp aksjer/andeler/finansielle instrumenter (387,3) (424,9)
Sum tilført fra investeringsaktiviteter (168,2) 92,2 

Utbetalte bevilgninger i perioden (25,6) (24,5)
Sum utbetalt til til vedtektsfestede formål (25,6) (24,5)

Sum likviditetsendringer i perioden (117,5) 80,1 

Likviditetsbeholdning pr. 01.01 174,1 94,0 

Likviditetsbeholdning pr. 31.12 56,6 174,1 

Kontantstrømoppstilling for perioden 
1. januar - 31. desember 2015
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Generelt

Stiftelsen UNI er etablert ved gavebrev av 30. oktober 1990 fra UNI Forsikring og er konstituert
i generalforsamling 4. desember 1990.

1. Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god 
regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk vil klassifiseres som anleggsmidler. Andre eiendeler er 
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som 
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet 
forventes å ikke være forbigående. Avskrivbare driftsmidler avskrives lineært over antatt levetid. 
Likviditetsbeholdningen i kontantsstrømsoppstillingen omfatter kontanter, egne bankinnskudd 
samt bankinnskudd i mellomregning med forvalterne.

Finansielle investeringer
God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner gjør et unntak fra regnskapslovens regler knyttet 
til finansielle investeringer.  Av hensyn til brukergruppenes informasjonsbehov kan finansielle 
investeringer regnskapsføres til virkelig verdi når følgende vilkår er oppfyllt.

• Investeringene er notert på børs eller administreres av en profesjonell kapitalforvalter.
• Virkelig verdi av investeringene kan måles pålitelig.

Finansielle omløpsmidler er i årsregnskapet verdsatt i henhold til dette prinsippet.
Børsnoterte aksjer og obligasjoner vurderes til virkelig verdi og er vurdert til børskurs  
pr. 31.12.15.  Valutakursen er basert på Norges Banks sluttkurs pr. 31.12.15

Valuta
Eiendeler i utenlandsk valuta bokføres med kursene på transaksjonstidspunktet.  Beregnet ikke 
realisert kurstap på omløpsmidler pr. 31.12.15 er kostnadsført etter fradrag for urealisert gevinst 
opp til urealisert tap innen samme valutaslag. Beregnet, ikke realisert kurstap pr. 31.12.15 for 
langsiktige fordringer kostnadsføres. 

Verdiendring investeringer
Verdiendring består av følgende elementer:
1. Urealisert verdiendring på finansielle instrumenter og andre investeringer i løpet av siste
    regnskapsperiode
2. Tilbakeført urealisert verdiendring på solgte finansielle instrumenter og andre investeringer

Realiserte gevinst/tap viser et resultat beregnet ut fra salgssum redusert  med historisk kostpris 
etter FIFO-prinsippet.

Noter til regnskapet
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Bevilgninger til vedtektsfestede formål
Bevilgninger til vedtektsfestede formål kostnadsføres løpende i overensstemmelse med styrets 
vedtak.

Kostnader til anskaffelse av midler
Forvaltningskostnad investeringsaktiviteter består av forvaltningshonorar i de enkelte aksjefondene 
som er overført fra finans- og investeringsaktiviteter og vist som eget bruttobeløp i regnskapet.

Skatt
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet.  
Institusjonen har ikke erverv som formål og er således fritatt for skatt.  Dette fremgår av 
skattelovens § 2-32.

To av stiftelsens investeringer ansees skattemessig å være deltakelse i næringsvirksomhet
(KS/ANS/ DIS). Stiftelsen vil bli belastet med 27 % inntektsskatt på et eventuelt netto 
overskudd, samt formuesskatt på den skattemessige verdien av disse investeringene.

2. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser med mer

Stiftelsen har ingen ansatte.  Stiftelsen er ikke forpliktet til å tegne tjenestepensjon etter lov om
foretakspensjon.

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreleder eller andre nærstående parter.
Kostnadsført honorar til lovpålagt revisjon utgjør kr 100 000,- inkl. mva. i perioden.

Honorar til administrasjon gjelder forretningsfører Navus Forvaltning AS.

3. Bundne bankinnskudd

Av stiftelsens totale bankinnskudd utgjør kr. 151 174 bundne skattetrekksmidler.

2015 2014
Honorar til styret og valgkomite  725 000  690 000 
Arbeidsgiveravgift 102 224  97 290 

Sum lønn og sosiale kostnader  827 224  787 290 

Gjennomsnittlig antall årsverk 0 0
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4. Aksjefond

5. Obligasjonsfond

6. Aksjer

7. Obligasjoner

Stiftelsen UNI - Året som gikk

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Norske aksjefond  5 046 989  6 557 865  6 557 865 
Utenlandske aksjefond  221 708 715  261 926 927  261 926 927 
Sum markedsbaserte aksjefond  226 755 704  268 484 792  268 484 792 

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Obligasjonsfond  114 998 967  141 109 418  141 109 418 
Sum markedsbaserte obligasjonsfond  114 998 967  141 109 418  141 109 418 

Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Norske aksjer  271 378 124  245 005 163  245 005 163 
Norske skipsandeler  7 526 361  6 118 267  6 118 267 
Utenlandske aksjer  162 199 095  350 742 768  350 742 768 
Sum markedsbaserte aksjer  441 103 580  601 866 198  601 866 198 

Sektor Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Innenlandsk - finans  340 862 018  313 782 858  313 782 858 
Utenlandsk - produksjon  44 000 000  44 120 316  44 120 316 
Sum markedsbaserte obligasjoner  384 862 018  357 903 174  357 903 174 
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8.  Finansiell risiko 

Stiftelsens finansielle risiko kan i hovedsak dekomponeres til henholdsvis markedsrisiko, kredittrisiko 
og likviditetsrisiko. Risikoen klassifiseres som høy, moderat eller minimal.

Markedsrisiko
Stiftelsen er eksponert for endringer i aksjekurser, valutakurser og rentenivå. Stiftelsens langsiktige 
plasseringsperspektiv har imidlertid gjort at man normalt ikke inngår terminkontrakter eller andre 
avtaler for å redusere stiftelsens markedsrisiko.  I usikre perioder kan stiftelsen nøytralisere markeds-
risikoen i den norske aksjeporteføljen ved at man selger index-futures tilsvarende betaen i porteføljen.  
Investeringsstrategien medfører at stiftelsen statistisk sett vil få en negativ avkastning hvert 4. år. 
Markedsrisikoen for stiftelsen må således klassifiseres som høy/moderat.

Kredittrisiko
er risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser. Stiftelsen har ingen 
historikk med denne type tap, men stiftelsens investeringer i obligasjoner medfører at stiftelsens kreditt- 
risiko må klassifiseres som moderat/høy.

Likviditetsrisiko
er risko for at stiftelsen ikke vil kunne oppfylle sine forpliktelser etterhvert som de forfaller. Stiftelsen 
har i hovedsak bare prosjektorienterte forpliktelser som kun oppstår av styrets egne vedtak. Styret 
bestemmer således selv omfanget av disse forpliktelsene. Styret vurderer likviditeten som god og på 
grunnlag av ovennevnte klassifiseres den totale likviditetsrisiko som minimal.

9.  Bidrag til vedtektsfestede formål

På Stiftelsen UNIs hjemmeside: www.stiftelsen-uni.no blir stiftelsens bevilgninger fortløpende 
oppdatert. Her finnes informasjon om stiftelsens historikk, dens formål og vedtekter og hvordan 
man kan søke støtte fra stiftelsen.

10. Restansvar for innbetaling av forpliktet kapital

I forbindelse med deltakelse i ansvarlige selskaper (DIS/KS) har stilftelsen et restansvar som følger:

Stiftelsen UNI - Året som gikk

Sum bidrag til vedtektsfestede formål 33 968 317  

Tilbakeførte bidrag 243 823

Sum bevilgninger 33 724 494

DIS LPG Carrier 1 USD 750 000  NOK  5 602 500 
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